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REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE 
 
Reguleringsplan for Trålveien 14, 16, 18 og 20, Planid 2021007 
 
 
Møtedato: 30.8.2021   
 
Deltakere fra forslagsstiller:  Lars Arne Ellefsen 
     Gunn Skipnes 
 
Deltakere fra plankonsulent:  Vidar Julian Grovassbakk 
  Nina Ask 
  Monika 
 
Deltakere fra kommunen:  Mats Marthinussen  - Byutvikling 

Marianne Siiri  - Byutvikling 
Stian Aase  - Byutvikling 
Henrik Emil Barthel - Vei og Trafikk 
Stig Solli  - Byutvikling 
Lise Henriette Rånes - Boligkoordinator 
Øyvind Arntzen  - Teknisk avdeling, Stab 
Berit Pedersen  - Vann og Avløp 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INFORMASJON FRA FORSLAGSSTILLER 
Norgeshus/Vidar Julian Grovassbakk, Vidar.julian.grovassbakk@norgeshus.no tlf:415 15 378  
 
 
Beskrivelse av planområdet. 
Gnr/bnr: 39/ 404, 631 og 991   
Adresse: Trålveien 14, 16, 18 og 20 
Størrelse: 13,6 daa 
 
Beskrivelse av planforslag  
Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for utbygging av leilighetsbygg. Et innledende 
skisseforslag viser 159 boenheter fordelt på 6 bygninger av ulik størrelse. Leilighetene vil ha 
varierende størrelser og kunne betjene en variert kundegruppe. Det er ønskelig å legge adkomst fra 
Trålveien i nord. Planinitiativet legger opp til en utnyttingsgrad på 25,3 % BYA 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SPESIELLE PROBLEMSTILLINGER OG FØRINGER DRØFTET I MØTET 

- Plangrensen ble diskutert. Den følger senterlinje av Bodøsjøveien, bebyggelsesplan i øst, 
delvis reguleringsplan i nord og eiendomsgrense på nordsiden av Trålveien og 
eiendomsgrense mot gnr/bnr 39/ 507 i vest. Det er bedre å varsle en større plangrense og 
heller tilpasse denne gjennom planprosessene, enn alternativt å varsle utvidet plangrense.  

- Det er gitt klare føringer om at det tillates maks fire etasjer i området. Dersom utbygger kan 
vise til et prosjekt med god kvalitet, kan variable høyder med et snitt på fire etasjer allikevel 
tillates. 



Side 2 av 5 
 

- Omkringliggende bebyggelse er førende for utviklingen av tomten. Med det menes at 
bebyggelsen ikke må forringe kvaliteter til omkringliggende bebyggelse.  

- Planen må beskrive og vise hvordan tenkt utbygging på eiendommen hensyntar den 
omkringliggende bebyggelsen.  

- Antall boliger det legges opp til i planbeskrivelsen skal også gjøres gjeldende i 
bestemmelsene. dette for å gjøre planen forutsigbar.  

- Tilknyttet bebyggelsesplan med planID 1223 har NOBL en utbyggingsavtale med kommunen 
som omhandler fortau på nordsiden av Trålveien. Det er ikke kjent når, eller om dette 
realiseres. Det vil derfor bli stilt rekkefølgekrav om etablering av fortau på nordsiden av 
Trålveien.  

- I forbindelse med oppstart på nabotomt i øst vil det være mulig å se grønnstruktur og felles 
uteoppholdsareal i sammenheng. Bodø kommune anbefaler utbygger og vurdere å gå i dialog 
om en felles plan med nabotomt.  

- Det ligger overvann og spillvann i gang og sykkelvei øst i planområdet. Behovet for tiltak, og 
eventuell omlegging av denne må vurderes ila. planprosessen. Trålveien 22 og 28 har 
adkomst fra denne veien.  

- Overordnet VA-plan leveres som en del av planleveransen. 
- Når det gjelder parkering skal enhver tids gjeldendende krav i overordnet plan være 

gjeldende.  
- Avfallshåndtering må løses på engen eiendom. Plassering avklares ila. planprosessen. Det må 

opprettes dialog med IRIS. 
- Plasser til hjemmetjeneste, etc. må ivaretas.   
- Det er ikke krav til blågrønn faktor. Håndtering av overvann må derfor dokumenteres.  
- Det må etableres nye private stikkledninger på eiendommen til boligene. Ledninger på vestre 

del av tomta er kommunale og må skiftes ut. 
- Det må avklares om kommunalt overvannssystem i området har tilstrekkelig kapasitet. 
- Det må legges inn rekkefølgebestemmelse knyttet til grunnforhold innenfor planområdet.  
- Lokalklimatiske forhold må vises til og hensyntas i plan.  
- Anskaffelse av sosiale boliger vil ikke være aktuelt fra kommunen sin side.  

 
OVERORDNEDE PLANER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET. 
Kommuneplanen 
I kommuneplanens arealdel er det aktuelle arealet avsatt til bebyggelse og anlegg med hensynssone 
H820 som sier at området er et omformingsområde med krav til detaljreguleringsplan. 
 
Det er krav om opparbeiding av fortau langs Trålveien 
 
Kommunedelplaner 
Ikke relevant. 
 
 
Andre føringer 
FN’s bærekraftsmål 
Klima og energiplan  
Folkehelseplan 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, 2019 – 2023 
Fylkesplan for Nordland, 2013 - 2025 
Planleggingen bør sees i sammenheng med nært forestående reguleringsplan på naboeiendom i vest 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Gjeldende reguleringsplaner 
Plangrensen er i hovedsak ikke omfattet av tidligere reguleringsplaner, men tar sikte på å delvis 
oppheve bebyggelsesplan, planID 1223 og detaljregulering, planID 1291.  
 
Tilgrensende reguleringsplaner 
Detaljregulering for Bodøsjøveien 50 (planID 1291) 
Bebyggelsesplan BE22, B/F1 og del av B E23 (plainID 1221) 
Detaljregulering for Trålveien 35 (planID 2019001) 
Detaljregulering for Bodøsjøen felt B10 og BA2, Trålveien 35 (planID 1226) 
Bebyggelsesplan B9-1, B9-2 og A1 (B/F 2) (planID 1223) 
 
 
Pågående planarbeid 
Oppstart av reguleringsplan på nabotomten er nært forestående.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AVGRENSNING AV PLANEN 
Plangrensen følger senterlinje av Bodøsjøveien, grenser mot bebyggelsesplan i øst (planID 1221), 
delvis reguleringsplan i nord (planID 1226) og eiendomsgrense på nordsiden av Trålveien og 
eiendomsgrense mot gnr/bnr 39/ 507 i vest.  
 
Planområdet er 16 173 m2. 
 
 
Plangrense i PDF og SOSI utarbeides av kommunen og sendes til planlegger.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VURDERING AV KRAV TIL KONSEKVENSUTREDNING. 
Krav til planprogram og konsekvensutredning ble gjennomgått og (foreløpig) konklusjon er: 
 

a. Saken faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredninger. 
 
Begrunnelse fra planlegger:  
 
Planområdet er avklart i overordnet plan. Planen omfattes ikke av forskrift om 
konsekvensutredninger §§ 6 – 10, vedlegg 1 og vedlegg 2. 
 
 
Begrunnelse fra kommunen:  
Kommunen stiller seg bak vurderingen fra planlegger. 
 
GEBYR 
Gebyrkravet stiles til:  Børtind Panorama AS 
 
 
Fastsetting av gebyr: Gjeldende betalingsregulativ. 
 
Plansaker hvor det ikke kan dokumenteres fremdrift vil bli avsluttet etter 12 mnd. fra 
oppstartsmøtet. Avslutning av plansaker ilegges gebyr i henhold til betalingsregulativet. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FRAMDRIFT 
Så snart som mulig og uten ugrunnet opphold. 
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MEDVIRKNING 
Medvirkning etter plan- og bygningsloven skal følges. I oppstartsfasen oppfordres det til å 
gjennomføre folkemøte med omkringliggende bebyggelse. Slikt møte kan gjennomføres digitalt.  
 
Fra kommunen sin side oppfordres det på det sterkeste å gjennomføre arbeidsmøter underveis for å 
avklare eventuelle problemstillinger diskutert i oppstartsmøte, samt problemstillinger som kan dukke 
opp under planprosessen. Dette bør gjennomføres før eventuell planleveranse.  
 
REKKEFØLGEBESTEMMELSER OG/ELLER UTBYGGINGSAVTALE 
Vann og avløp 
Fortau 
Vei 
 
Det anbefales å kunngjøre oppstart om forhandlinger av utbyggingsavtaler samtidig som oppstart av 
planarbeid. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PLANLEVERANSE 
 
Planleveransen for en ny eller endret plan skal bestå av følgende dokumenter: 
 Kopi av annonse for oppstart plansak. 
 Plankart på pdf og sosifil.  
 Planbeskrivelse med ROS og eventuell KU / oppsummering av KU. 
 Planbestemmelser. 
 Eventuell KU 
 Digital 3D modell i følgende format: fbx/ifc 
 Alle dokumenter unntatt kart skal leveres som tekstdokument i Open Document Format. 
 Andre relevante utredninger 
 
Bodø kommunes maler skal brukes i utarbeidelse av planforslag. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SJEKKLISTE FOR REGULERINGSPLAN 
https://bodo.kommune.no/planveileder/  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KONKLUSJON 

 Planarbeidet antas å kunne fremmes som ny detaljreguleringsplan. 
 

Saksbehandler 1 er Stian Aase og saksbehandler 2 Marianne Siiri. 
 
Saksbehandler utarbeider referat og sender referatet til partene for tilbakemelding. Det gis en frist 
på en uke for evt. merknader til referatet. 
 
Saksbehandler utarbeider adresseliste for varsel om oppstart og oversender digital fil til konsulent 
innen 2 uker etter godkjent referat. Planforslaget kan da annonseres og varsel om oppstart sendes til 
adresselisten. 
 
Referent: 
 
Stian Aase 
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Det blir gjort oppmerksom på at oppstartsmøtet har karakter av gjensidig orientering. Alle 
vurderinger fra Byutvikling er faglige og foreløpige, og gir ikke noen av partene rettigheter i senere 
saksbehandling. Naboprotester, uttalelser fra offentlige myndigheter, organisasjoner og politiske 
vedtak mv vil kunne bringe inn nye momenter eller føre til endringer i planarbeidet underveis. 
Planforslaget må sendes byplan inne 12 mnd. etter oppstartsmøtet. Dersom det går 1 år fra 
oppstartsmøte og det ikke er mottatt planleveranse vil Byutvikling avslutte saken. Dersom saken 
allikevel skal fremmes må det holdes nytt oppstartsmøte. 
 
 
Melhus 21.10.21 
 
Møtereferat godkjent på vegne av tiltakshaver 
 

 


